Protokoll från styrelsemöte nr 5
Miljöpartiet de gröna i Östergötland
2017-11-19
Tid: 14:00 till 16:50
Ajournering: 15:00 till 15:10
Plats: Stadshuset i Mjölby
Närvarande: Robert Damberg, Gudrun Skoog, Christoffer Sjögren, Agneta Niklasson,
Tommy Kennberg, Sara Ponn, Margareta Holm, Margareta Fransson, Michael Williams,
Roger Persson, Olov Öberg, punkt 8 - 16
Övriga närvarande: Jens Lindell, Informationssekreterare
Anmält förhinder: Per Hallberg och Mia Sköld
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.
2. Fastställande av föredragningslista
Förderagningslistan fastställs med följande tillägg:
11. Bankbyte
12. Ansvar anmälningar och fakturering, Regiondagen
13. Fråga om styrelsearbetet
14. Fråga om riksdagsseminarie om Cannabis
3. Val av justerare och sekreterare för mötet
Då sittande sekreterare Mia Sköld har anmält förhinder så måste en annan sekreterare
väljas.
Christoffer anmäler sig frivillig.
Gudrun är föreslagen som justerare.
Miljöpartiet i Östergötlands distriktsstyrelse beslutar
att

välja Christoffer Sjögren som mötessekreterare och Gudrun Skoog som justerare.

4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är ännu ej färdigställt och justerat och kan därför ej gås
igenom.
Ordföranden Robert föreslår att styrelsen noterar att så är fallet och åtar sig att be Mia
skicka ut protokollet snarast.

Sida 1 av 6

Protokoll från styrelsemöte nr 5
Miljöpartiet de gröna i Östergötland
2017-11-19
5. Medfinansiering av kommun- och regiondag 3 februari 2018
Margareta F föredrar ärendet.
Föreslagen summa för medfinansiering för den gemensamma regiondagen
tillsammans med distrikten i Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län är samma i år
som föregående år, om 4 000 kr. Till denna medfinansiering kommer även ett
självkostnadspris utgå för deltagande från lokalavdelningarna. Denna summa är ännu
ej fastställd men förslaget just i detta nu är 300 kr.
Beslut idag berör dock endast medfinansiering från regionen.
Förslag till beslut är att godkänna medfinansiering om 4 000 kr för kommande
gemensam regiondag.
Miljöpartiet i Östergötlands distriktsstyrelse beslutar
att

bidra med 4 000 kronor till den gemensamma kommun- och regiondagen

6. Arvodering för hantering av digital provvalsprocess
Robert föredrar ärendet.
Det är första gången som distriktet utnyttjar möjligheten till digital provvalsprocess.
Detta har inneburit en annan typ av komplex administration där särskild kompetens
krävs. Denna kompetens har vi lyckats erhålla genom tidigare distriktsordföranden
Bengt Nordström som i dagsläget i egenskap av sammankallande för valberedningen
administrerar provvalet i easyvote.
Denna kompetens är viktig och kräver mycket tid. Därför föreslås distirktsstyrelsen
avsätta medel om 5000 kr per provval som arvode i fråga om administrering av
systemet. Detta innebär totalt 10 000 kr för båda provvalen (Riksdag och Region).
Distriktsstyrelsen diskuterar hur beloppen beräknats och om formuleringen i beslutet
överenstämmer med styrelsens principiella inställning till arvodering i sådana här
frågor.
Agneta yrkar att formuleringen i attsats två ändras till …
Robert justerar formuleringen i enlighet med Agnetas förslag.
Miljöpartiet i Östergötlands distriktsstyrelse beslutar
att

utse Bengt Nordström som tekniskt ansvarig för "Easyvote" och de uppgifter
som tillkommer hanteringen

att

medel avsätts för ändamålet administration av provval med 5 000 kr per provval
för riksdagslistan och regionfullmäktigelistorna
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7. Rutin för besök från MP Riks
Robert föredrar ärendet.
Det finns ett ökat behov av rutiner i och med att valrörelsen närmar sig och fler besök
är att vänta.
Margareta F föreslår att någon yrkar på att ...
Robert tar Margareta F:s förslag som sitt och yrkar att ...
Miljöpartiet i Östergötlands distriktsstyrelse beslutar
att

fastställa rutiner för besök i MP Östergötland enligt ovan...

8. Nya datum för beslutande stämma regionfullmäktigelistor
Robert föredrar ärendet.
Bengt Nordström och Robert har fått information från en medlem om att
Länsstyrelsen i Östergötland tidigarelagt sista datum för inlämnande av namn till
regionfullmäktigevalen till den 10 april. Eftersom MP Östergötland sedan tidigare
beslutat att distriktsstämman där beslut om vilka som ska representera partiet i
regionen fattas ska äga rum den 14 april så måste därför datumet för stämman
tidigareläggas.
Roberts yrkar att distriktsstyrelsens verkställande utskott får i uppdrag att i samråd
med valberedningen fastställa nya datum för provval och beslutande stämma för
regionfullmäktigelistorna
Miljöpartiet i Östergötlands distriktsstyrelse beslutar
att

distriktsstyrelsens verkställande utskott får i uppdrag att i samråd med
valberedningen fastställa nya datum för provval och beslutande stämma för
regionfullmäktigelistorna

9. Ordförandeträff - datum
Robert föredrar ärendet.
Styrelsen diskuterar flera möjliga alternativ. Jens föreslår att det skulle kunna
kombineras med tillfället för distriktsstämman den 14 januari som ska fastställa
riksdagslistan för MP Östergötland.
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Robert tar förslaget som sitt eget och yrkar att kalla till ordförandeträff den 14 januari
2018 i samband med stämman för att fastställa riksdagslistan
Miljöpartiet i Östergötlands distriktsstyrelse beslutar
att

kalla till ordförandeträff den 14 januari 2018 i samband med stämman för att
fastställa riksdagslistan

10. Samfinansiering av reklam i valrörelsen - diskussion
Robert presenterar förslaget för styrelsen.
Styrelsen för en diskussion kring grunder för kategoriseringen av de olika distrikten
och uträkning av den föreslagna samfinansieringen. Styrelsen konstaterar att begärd
summa för samfinansiering motsvarar en stor del av distriktets budget och vill ha svar
på följande frågor:
• Hur ställer sig andra distrikt till föreslagna summor?
• Med vilka grunder har kategorisering skett?
• Hur har beräkningen av kategoriernas samfinansieringsgrad räknats fram?
• Hur har platser för reklam valts ut i respektive kommun och vilka är de?
• Styrelsen har kännedom om begärda summor från enskilda lokalavdelningar i
distriktet och undrar hur detta relaterar till begärd samfinansiering av
distriktet?
Robert tar med sig frågorna från diskussionen vid fortsatta samtal med riks.
11. Bankbyte
Robert föredrar ärendet.
Robert yrkar att distriktsstyrelsen beslutar att säga upp samtliga konton på Nordea och
öppna gireringskonto på Länsförsäkringar.
Jens föreslår att distriktsstyrelsens beslut justeras omedelbart.
Robert tar Jens förslag som sitt och yrkar att beslutet justeras omedelbart, samt
Miljöpartiet i Östergötlands distriktsstyrelse beslutar
att

säga upp samtliga konton på Nordea och öppna gireringskonto på
Länsförsäkringar

att

beslutet justeras omedelbart
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12. Ansvar anmälningar och fakturering, Regiondagen
Margareta F föredrar ärendet.
För den gemensamma regiondagen behövs att någon tar huvudansvar för anmälningar
och fakturering av självkostnadspris till deltagarna och deras respektive
lokalavdelningar. MP Östergötland och MP Kronoberg har fått frågan om någon av
oss kan göra det. Styrelsen konstaterar att vi kan göra det om MP Kronoberg inte
själva tar på sig ansvaret.
Robert föreslår att Jens tar kontakt med MP Riks och övriga berörda distrikt för att se
hur en skälig arbetsfördelning kan se ut.
13. Fråga om styrelsearbetet
Margareta H har en fråga rörande strategiskt långsiktigt politiskt arbete i styrelsen och
hur om detta ligger i styrelsens uppdrag och planering.
Diskussion om tidigare styrelsers arbetssätt och målsättningar förs. Flera i styrelsen
anser att det vore bra om en styrelse hade möjlighet att samlas som grupp i andra
sammanhang än formella styrelsemöten, för att kunna ha friare diskussioner med
andra perspektiv än det direkt pressande.
Diskussionerna avslutas utan något särskilt beslut eller uppdrag men styrelsen
konstaterar att det är av intresse under kommande verksamhetsår att möjliggöra tid för
fler samtal och politikutveckling i hela distriktet.
14. Fråga om riksdagsseminarie om Cannabis
Tommy har efter ett i media uppmärksammat uttalande från riksdagsledamoten
Anders Schröder om vikten av att föra samtal kring legaliteten kring cannabis ställt en
fråga till MP Riks för att få ett förtydligande i vad som menas och om detta är en
officiell linje för partiet.
Styrelsen diskuterar turerna i frågan och konstaterar, liksom MP Riks även meddelat,
att partiet fortsatt stödjer en restriktiv narkotikapolitik.
15. Rapporter
a) Ordförande
− Uppsägning av tjänsteperson klar. 6+6 månader i uppsägningstid, vilket
innebär att anställningen upphör i september 2018. Om vederbörande får ett
annat arbete innan dess så kan vederbörande avstå kvarvarande uppsägningstid.
− Frågan om ny partilokal för MP Linköping och MP Östergötland står still.
Inget nytt finns att rapportera och styrelsen ska inte förvänta sig att någon ny
lokal blir aktuell före valet.
b) Medarbetare
Jens funktion utnyttjas väldigt ojämnt mellan regionens lokalavdelningar, vilket är
något styrelsen bör vara medveten om
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c) Budgetuppföljning
Kassören Per Hallberg är ej närvarande.
Jens kan dock meddela att kontroll på ekonomin råder.
Robert ska be Per maila ut bokföringen till styrelsens ledamöter och ersättare.
d) Regionfullmäktigegruppen
Regionen har bra ekonomi och gör mycket. Just nu arbetar gruppen med att sortera
ut vad för politiska frågor som ska drivas framöver i valrörelsen.
e) GU/GStu/Gsen
Gröna studenter har begärt att fortsätta kontakt i huvudsak via digitala medel,
exempelvis sidan "Engagera dig". I övrigt är de väl medvetna att de får komma på
styrelsens möten.
Frågan om deras ekonomiska situation lyfts och hur många lokalavdelningar som
har bidragit till deras verksamhet än. Flera i styrelsen påpekar att det praktiska
problemet kring bidragsgivning inte är löst ännu.
Robert meddelar att han ska återkomma i frågan.
16. Mötets avslutning
Mötet avslutades 16:50

______________________

______________________

Robert Damberg
Mötesordförande

Christoffer Sjögren
Mötessekreterare

______________________
Gudrun Skoog
Justerare

Sida 6 av 6

